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According to the idea of intertextuality no text is formed by itself separated 
from other parts; no text is comprehensible without being related with other 
texts. Accordingly, all branches of science are interlinked to previously existent 
sciences. Similar to written texts, there is an intertextual relationship governing 
in painting in general and in classic paintings in particular. This intertextual 
relationship, during the course of art history, has been represented in certain 
artworks more vividly than in others. This study aimed to identify and analyze 
different kinds of intertextual relationship in paintings. On this basis, two paint-
ings of Baroque era were analyzed based on general forms of intertextuality, 
that is explicit and implicit, posed by Gérard Genette, This study specifically 
aimed to discover whether it is possible, by analyzing the arrangement of ele-
ments and structural parts, to identify the two forms of intertextual relationship 
creating a semantic relationship between two texts leading to new interpreta-
tions. Accordingly, several outstanding Baroque paintings in which signs of one 
or more paintings are visible were grouped in terms of intertextuality quality 
by analyzing the structure of the paintings. In this regard, having adopted a 
deconstructivist approach to read a text, Ali Asghar Gharebaghi(2001) has ana-
lyzed one of the paintings of Johannes Vermeer in his article Genealogy of Post-
modernism and by raising certain questions, has studied a kind of intertextual 
discourse between Vermeer’s work and the painting shown in the original work 
yielding a wider range of interpretations. Again, in Intertextuality in Painting 
by Wendy Steiner (1985) and in Influence and Intertextuality by Adem Genç 
(2016), pictorial similarities among the paintings of various perspectives have 
been examined. Notwithstanding, what has been particularly studied in this re-
search is appreciation of relationship between two pictorial texts in terms of 
content and intertextuality based on their visual structure. As such, the approach 
adopted is not only helpful in the analysis process of a painting, but also in how 
to make references to other visual works.  
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Methodology
In this research, the themes of the paintings were analyzed descriptively 

and the visual structures of the paintings were analytically examined (through 
applying linear diagrams and analyzing composition). Finally, the thematic re-
lationship of the paintings was studied in terms of intertextuality. 

Findings
According to Gérard Genette, intertextuality may be divided into three dif-

ferent kinds: explicit-intentional, hidden-intentional and implicit (applying al-
lusions). Here, explicit-intentional, and implicit intertextualities, which cover 
more cases in the history of painting, were defined and four cases of Baroque 
era were analyzed accordingly. 

1. Explicit-Intentional  intertextuality
By putting Titian’s The Rape of Europe in his own work alluding to the 

painting tradition of Titian, Velazquez has referred to the nature of continu-
ous movement of the spinning wheel (by applying a systematic structure in a 
circular composition) recalling the destiny of Arachne (spider). The circular 
composition of Velazquez along with his exact arrangement of visual elements 
all direct the viewer’s eyes to the depth of Titian’s painting and the web spun 
by the Arachne and then again to the act of the Spinners in the background. By 
dividing the canvas into three equidistant parts and placing the Titian’s painting 
in the middle part, Velazquez has get involved the second text into his own 
picture explicitly; in fact, he has blurred the boundary between myth and reality 
by adopting an intentionally explicit intertextual approach paving the way for a 
variety of readings interpreted by the viewers. 

Likewise, In Woman Holding a Balance by Johannes, the canvas has been 
divided into four equal parts and the second involved text has covered the up, 
right quarter of the picture. The woman’s figure aligned with the image of the 
Lord and the correspondence of the perpendicular angle of the woman’s hand 
holding the balance and that of the corner of the picture frame in the background, 
is an attempt to relate the meanings of the two pictures. See how the heads of 
paradise dwellers and those of the hell dwellers are horizontally aligned with 
the line of woman’s eyes; eyes which are placidly weighing the gems resting on 

Picture 1
The Spinners by Diego Velazquez (1655)
Source: www.artble.com
diagram: Author
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the table. The conflated structure of these two pictures, compared to other works 
of Vermeer in which an image-in-image style has been adopted, gives a variety 
of intertextual layers in the pictures. 

Also, Rembrandt in his work Aristotle with a Bust of Homer, has delicately 
related the three historically influential figures (picture 3) by applying trian-
gular composition. Such an explicit conflation of two pictures, created by an 
intelligently structured composition, has made the overall picture interpretable 
in various ways. These three studied pictures comply with explicit-intentional 
intertextuality proposed by Gérard Genette. 

2- Implicit intertextuality 
Maids of Honors by Diego Velazquez (picture 4) has been analyzed based on 

Gérard Genette’s implicit intertextuality. Here, the way that two works of Peter 
Paul Rubens have been placed in the background of the original work (Maids 
of Honors) caused that they apparently do not show an active and vivid role. At 
the same time, however, Velazquez does not try to hide them; rather he has kept 
several implicit signals to make the viewers aware of his references.

 
Picture 3
Aristotle with a Bust of Homer by Rembrandt 
van Rijn Aristotle (1653)
Source: www.metmuseum.org 

Picture 4
Maids of Honors by Diego Velazquez (1656)
Sourec: www.dailyartmagazine.com

 
Picture 2
Woman Holding a Balance by Johannes 
Vermeer (1662- 1663)
Source: www.nga.gov
Diagram: Author
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Conclusion
In explicit-intentional intertextuality, the artist creates a clear relationship, 

without the slightest ambiguity, through getting involved the second text in 
the original structure of the composition. If the two texts are separated from 
each other, different interpretations and readings of the conflated work will be 
made abortive. In implied intertextuality, however, the painter, despite getting 
involved another text in his/her own work, does not intend to make the rep-
resentation of the work very clear; but rather, introduces implicit concepts in the 
work through adopting allusions as well as more delicate structural approaches 
(like the less important roles of two works of Rubens in the main theme of the 
composition or like the ambiguity, obscurity and tinges applied in Maids of 
Honors by Diego Velazquez). As such, the viewer has to scrutinize and contem-
plate the work in order to discover the intended relationship(s). Clearly, these 
two kinds of intertextualities as applied in the paintings in terms of composition 
and the structure of the pictures, may be extended to other artworks as well.         
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درآمدی بر تحلیل ساختاری روابط بینامتنیت در نقاشی باروک

  چکیده
بــر اســاس نظریــه ی بینامتنیــت، هیــچ متنــی بــه خــودی خــود و در انــزوا شــکل نمی گیــرد و نمی تــوان آن را بــدون 
ارتبــاط بــا متــون دیگــر، درک و دریافــت نمــود. در واقــع بــر اســاس ایــن دیــدگاه، تمــام دانش هــا بــه صــورت زنجیــروار 
وابســته بــه متــون قبــل از خــود هســتند. عــاوه بــر متــون نوشــتاری، نوعــی ارتبــاط بینامتنــی در نقاشــی و به ویــژه در 
گونه ایــی واضــح و  کــه در طــول تاریــخ هنــر بــه تنــاوب در آثــار بســیاری از هنرمنــدان بــه  کاســیک وجــود دارد  دوره ی 
صریــح انجــام شــده اســت. در ایــن میــان، پــس از تعریــف بینامتنیــت از دیــدگاه دو نظریــه پــرداز مهــم ایــن مکتــب از جملــه 
کــه صرفــًا  کریســتوا و ژرار ژنــت و ســپس تقســیم بندی ایــن مفهــوم در آثــار آن هــا، ســعی می شــود روابــط بینامتنــی را  جولیــا 
ــتا  ــن راس ــم. در همی ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــت را م ــده اس ــود آم ــد به وج ــر واح ــک اث ــی در ی ــد نقاش ــا چن ــینی دو ی از همنش
کــه از حضــور یــک نقاشــی در اثــر دیگــری  مســئله اصلــی ایــن پژوهــش، بررســی و تحلیــل انــواع رابطــه ی بینامتنــی اســت 
از یــک نقــاش، بــه دســت می آیــد؛ از ایــن رو ســوال مهــم ایــن تحقیــق ایــن اســت آیــا می تــوان بــا بررســی چینــش عناصــر و 
کــه در ایــن نقاشــی ها باعــث ارتبــاط معنایــی دو متــن بــا یکدیگــر  گونــه از روابــط بینامتنــی را  اجــزای ســاختار تصویــر، دو 
گونــه ی مهــم بینامتنیــت  مــی شــود، تشــخیص داد؟ در ایــن نوشــتار، بــا توجــه بــه نظریــه ی ژرار ژنــت و تقســیم بنــدی دو 
ــا ارجاعــات مســتقیم تصویــری توســط نقاشــان، بــه شــیوه ایی توصیفــی و ســپس تحلیلــی، آثــار  توســط او و انطبــاق آن ب
ــه تنهــا در فراینــد  ــوع روابــط بینامتنــی ، ن ــرار می گیــرد. درک ایــن ن ــی ق ــاروک مــورد ارزیاب برجســته ایی از نقاشــی دوران ب

تحلیــل یــک نقاشــی، بلکــه در روش و نحــوه ی ارجاعــات تصویــری بــه آثــار دیگــران هــم ســودمند اســت. 
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مقدمه 
هنرمنــدان همیشــه بــه تاریــخ هنــر بــه عنــوان منبعــی بــرای الهــام و خلــق آثــار خــود، توجه ایــی 
گذشــته در دوران معاصــر بــه علــت اینکــه یکــی از خصیصه هــای  ویژه ایــی داشــته اند و ایــن رویکــرد بــه 
گرفتــه و دیــده شــده اســت و  اصلــی دوران پســت مــدرن  محســوب می شــود بیشــتر مــد نظــر قــرار 
کامــل بــه انجــام آن مبــادرت ورزیده انــد. حجــم  گاهــی  ــا آ گونه ایــی عامدانــه و ب هنرمنــدان هــم بــه 
ــا حتــی به طــور  گرفتــه شــده و ی گذشــته الهــام  ــار  کــه بــه طــور مشــخص در دوران معاصــر از آث ــاری  آث
گذشــته  گویــای ایــن مطلــب اســت. حــال این کــه دوران  مســتقیم بــه آن هــا ارجــاع داده شــده اســت 
کنــون منبــع ارجاعــی بــرای معاصریــن اســت در زمــان خــود هــم بــرای دوران هــای متوالــی بــرای  کــه ا
هنرمنــدان هــر دوره و هــم نســان خــود منبعــی قابــل ارجــاع بــوده اســت. نقاشــان به ویــژه در دوران 
ــار نهایــی خــود اســتفاده  گذشــته در آث ــار هنرمنــدان و نقاشــان  کاســیک به وضــوح و مســتقیم از آث
ــا حداقــل دخــل و  ــه به طــور مســتقیم و ب ک ــاری اســت  ــر آث ــًا ب ــز اصلــی صرفـ ــد. در این جــا تمرک کرده ان
کــه دربــاره ی ایــن تأثیرپذیــری  تصــرف در اثــر نقــاش دیگــری اســتفاده شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن 
کــه به طــور آشــکار در تاریــخ نقاشــی انجــام شــده، دالیــل متعــددی  و تداخــل تصاویــر در یکدیگــر 

ح ذیــل اســت: کــه بــه شــر ح می شــود  می توانــد وجــود داشــته باشــد، ولــی ســوأالتی مطــر

1-  ایــن ارجاعــات و تداخــل دو اثــر هنــری در یکدیگــر، بــه چــه طریقــی در برخــی   
آثــار برجســته توانســته ، الیه هــای معنایــی بیشــتر و پیچیده تــری در تأویــل پذیــری اثــر 

کــرده اســت ؟ ایجــاد 
2- آیــا بــا اســتفاده از تقســیم بندی بینامتنیــت در نظریــه ی ژرار ژنــت می تــوان   

کــرد؟ پیگیــری  هــم  نقاشــی  آثــار  در  را  آن هــا  تصویــری  معادل هــای 

کــه در آن هــا تداخــل  بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ها، ســعی شــده اســت نمونــه آثــار برجســته ایی 
دو نقاشــی یــا اثــر هنــری وجــود دارد، از منظــر نــوع بینامتنیــت، دســته بندی نمــوده و ســپس بــا 
کــردن نشــانه های بصــری و معنایــی مشــترک بیــن آثــار، روابــط بینامتنــی  تحلیــل ســاختاری و پیــدا 

ــر نهایــی بــه مخاطــب ارائــه شــود. ــا خوانش هــای متفاوت تــری از اث کــرده ت کاوی  آن هــا را، وا

پیشینه ی تحقیق
بینامتنیت در هنرهای تجسمی  درباره ی مفهوم  فارسی  زبان  به  اخیر مقاالتی  در سال های 
که بیشتر آن ها به طور کلی به مباحثی چون وام گیری، تأثیر و ارتباط غیر مستقیم  نوشته شده است 
کمتر به نقاشی غربی در آن ها اشاره شده  آثار و سبک های نقاشی ایران از یکدیگر پرداخته اند و 
اشاره  نقاشی ها  از  نمونه هایی  به  دیگر  مباحث  ذیل  در  کنده  پرا به طور  کتاب هایی  در  است. 
که  است  برخوردار  مبسوطی  تحلیل  و  ویژه  اهمیتی  از  موارد،  این  از  برخی  البته  که  است  شده 
قره باغی)1380)  اصغر  علی  مثال  به عنوان  است.  اهمیت  حائز  پژوهش،  این  در  آن ها  از  استفاده 
کتیویستی1 در خواندن یک  بررسی روش دیکانسترا برای  درکتاب»تبار شناسی پست مدرنیسم« 
سوأالت،  برخی  کشیدن   پیش  با  و  می دهد  قرار  تحلیل  مورد  را  ورمیر  نقاشی  از  نمونه ای  متن، 
که باعث خوانش  گفتمان بینامتنی را بین اثر ورمیر و تابلوی درون آن نقاشی، شکل می دهد  نوعی 
میان  از  است.  شده  استفاده  آن  از  پژوهش  این  در  نیاز  حسب  بر  که  می شود  اثر  از  وسیع  تری 
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که ترجمه نشده می توان به مقاالتی چون »بینامتنیت در نقاشی2« نوشته ی  وندی  منابع التین 
که در آن ها به  اشاره نمود  ِگنس )2016)5  ِایدم  استاینر)1985)3 و »تاثیر و بینامتنیت4« نوشته ی 
بررسی شباهت های تصویری بین آثار تاریخ نقاشی از منظرهای متفاوت، پرداخته شده است. از 
کتاب »درآمدی بر بینامتنیت، نظریه ها  منابع مهم در زمینه ی نظریه بینامتنیت هم می توان به 
که به شکل گیری بینامتنیت، ریشه ها و زمینه  کرد  کاربردها« نوشته ی بهمن نامور مطلق اشاره  و 
با عنوان  بینامتنیت  ژرار ژنت6، نظریه پرداز نسل دوم  کتاب مهم  های آن می پردازد. هم چنین 

»الواح بازنوشتنی: ادبیات دوم درجه« از دیگر منابع است.

  مفهوم بینامتنیت 
یکی از رویکردهای مهم در پژوهش های هنر و ادبیات در دهه های اخیر، مطالعات بینامتنی 
کریستوا7،  که  با ساختار گرایی و پسا-ساختار گرایی  مورد  توجه نظریه پردازانی چون  ژولیا  است 
بسیار  گستره ی  و  است  گرفته  قرار  غیره  و  ژنت  ژرار  ریفاتر10،  مایکل  بلوم9،  هارولد  بارت8،   روالن 
که در حوزه ی آثار هنری به ویژه هنرهای تجسمی در بر می گیرد  زیادی را نه تنها در مباحث ادبی 
منظر  از  واقع  در  کند.  ایجاد  هنری  اثر  از  معاصر  خوانش های  در  را  تازه تری  افق های  توانسته  و 
گفتن از اصالت اثر هنری یا ادبی وجود ندارد و هر اثر به  متفکران پست مدرنیسم  امکان سخن 
گونه ایی سیال با آثار دیگر در یک پیوند معنایی قرار دارد و به تنهایی نمی تواند بار محتوایی خود 
 « می کند:  توصیف  آلن11چنین  گراهام  را  بینامتنیت  بکشد.  دوش  بر  دیگر  آثار  به  ارجاع  بدون  را 
آثار ادبی پیشین  ایجاد شده توسط  بر اساس نظام رمزگان و سنت های  آثار ادبی  روی هم رفته 
که،  کنون آن را امر بینامتنی می نامند، نظریه پردازان مدعی آن اند  بنا می شوند. نظریه پردازان تا 
کردن  کشف  کردن یک متن،  عمل خوانش ما را به شبکه ایی از روابط متنی وارد می کند. تأویل 
یک معنا یا معانی آن، در واقع ردیابی همان روابط است. بنابراین خوانش، به صورت یک فرآیند 
که میان یک متن و همه دیگر متون  حرکت میان متون در می آید. معنا نیز به چیزی بدل می شود 
مورد اشاره و مرتبط با آن متن موجودیت می یابد؛ و در این برون رفت از متن مستقل و ورود به 

که متن به بینامتن بدل می شود.« ) آلن، 1397: 45) شبکه ایی از روابط متنی است 
گاهانه ی تمام یا بخشی از یک متن  پیشین در متن حاضر    به نوعی بینامتنت استفاده ی آ
که می تواند به شیوه ها و روش های متفاوتی انجام شود و رویکرد های متنوعی را در خوانش  است 
را  بینامتنیت  اصطاح  بار  اولین   1960 دهه  در  کریستوا  ژولیا  باشد.  داشته  خود  با  همراه  متن 
جدید  واژه  از  مطالعات،  این  گسترش   با  ژنت  ژرار  سپس  و  کاربرد  به  هم  با  متون  ارتباط   برای 
کرد و آن را به پنج دسته تقسیم بندی  »ترامتنیت12« برای رابطه ی هر متن با دیگر متن ها استفاده 
ترامتنیت  دیگر  اقسام  می رود.  شمار  به  بندی ها  تقسیم  این  از  یکی  خود  بینامتنیت،  که  نمود 
شامل : سرمتنیت13، پیرامتنیت14، فرامتنیت15 و بیش متنیت16. در این مجال با توجه به تمرکز 
قرار  را مد نظر  او  ژنتی استوار است، تقسیم بندی های  بینامتنی  رویکرد  بر  که صرفًا  این پژوهش 

خواهیم داد.

تقسیم بندی بینامتنیت ژرار ژنت
کریســتوایی هــر مخاطــب بــرای درک یــک متــن بایــد بــه متــون دیگــری بازگشــت  در بینامتنیــت 
داشــته باشــد و هــر بــار یکــی از آن هــا را در نظــر آورد. در هــر مــورد از ایــن بازگشــت ها و جایگزیــن 
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کــه ناشــی از جایگزینــی  کــردن متــن قبلــی بــا بعــدی، توســعه ای در متــن و معنــای آن روی می دهــد 
کریســتوا )جایگشــت( متــون متعــدد اســت)غیاثوند،1392: 98(. ولــی ژنــت بنــا بــر  و یــا بــه تعبیــر 
ــا  ــع او ب ــز می کنــد. در واق کریســتوایی متمای ــه از بینامتنیــت می دهــد آن را از بینامتنیــت  ک تعریفــی 
توجــه بــه شــیوه های روش شــناختی خــود ایــن مفهــوم را در ابعــاد بســیار وســیع تری مــورد بررســی 
قــرار می دهــد و ســپس تقســیم بندی هایی مختــص خــود ارائــه می دهــد. ژرار ژنــت  در نظریــه ی 
»ترامتنیــت« خــود، حضــور هم زمــان دو یــا چنــد متــن و نیــز حضــور بالفعــل یــک متــن در متنــی 
کــه در ایــن فرآینــد بــه بررســی روابــط ایــن متن هــا و  دیگــر را از ارکان اساســی بینامتنــت مــی دانــد 
تأثیــرات آن هــا بــر هــم می پــردازد. وی ایــن نــوع بینامتنیــت را بــه ســه نــوع صریــح- تعمــدی، پنهــان- 
تعمــدی و ضمنــی )کنایــه  و تلمیــح( تقســیم می کنــد. از میــان ایــن ســه نــوع تقســیم بنــدی، دو نــوع 
کــه دارای مصداق هــای بارزتــری در تاریــخ  بینامتنیــت صریــح- تعمــدی و بینامتنیــت ضمنــی را 
کــه در ایــن پژوهــش مــورد توجــه قــرار می گیــرد               کــرد. رویکــردی  نقاشــی هســتند تعریــف خواهیــم 

ــر پایــه ی همیــن دو نــوع بینامتنیــت اســت. ب

بینامتنیت صریح و ضمنی در نظریه ژرار ژنت
کــه بــه قــول ژنــت در آن مؤلــف ســعی می کنــد مرجــع مــورد  بــه جــز بینامتنیــت پنهان-تعمــدی 
کنــد و در واقــع نوعــی ســرقت اســت بــدون اعــام توســط مؤلــف اســت، درنظریــه ی  اســتفاده را پنهــان 
ح اســت: »بینامتنیــت صریــح بیانگــر حضــور آشــکار  او  تعریــف دو نــوع دیگــر بینامتنــت بــه ایــن شــر
ــن دوم در  ــف مت ــت مؤل ــوع بینامتنی ــن ن ــن تر، در ای ــارت روش ــت. به عب ــر اس ــن دیگ ــن در مت ــک مت ی
ــوان  ــه نوعــی می ت ــه همیــن دلیــل ب کنــد. ب ــدارد مرجــع متــن خــود یعنــی متــن اول را پنهــان  نظــر ن

کرد)همــان، 88).  حضــور متــن دیگــری را در آن مشــاهده 
نــدارد در نتیجــه از      در بینامتنیــت ضمنــی مؤلــف قصــد پنهــان کاری متــن اســتفاده شــده را 
ــع آن  ــی مرج ــخیص داد و حت ــن را تش ــوان بینامت ــی ت ــا م ــا آن ه ــه ب ک ــد  ــتفاده می کن ــانه هایی اس نش
گاه بــه طــور صریــح انجــام نمی گیــرد و بــه دالیلــی و بیشــتر  را نیــز شــناخت.« امــا ایــن عمــل هیــچ 
بــه دالیــل ادبــی بــه اشــارات ضمنــی بســنده می شــود. بنابرایــن بینامتنیــت ضمنــی نــه هماننــد 
بینامتنیــت صریــح مرجــع خــود را اعــام می کنــد و نــه هماننــد بینامتنیــت غیــر صریــح ســعی در 
کاری دارد. بــه همیــن دلیــل در ایــن نــوع بینامتنیــت عــده ی خاصــی یعنــی مخاطبــان  پنهــان 
گاهــی دارنــد، متوجــه  گرفتــه شــده( آ کــه مــورد اســتفاده قــرار  کــه نســبت بــه متــن اول )متنــی  خاصــی 

 .(89 )همــان،  می شــوند.«  بینامتــن 

بینامتنیت در نقاشی 
گفتــه شــده مــی تــوان مفهــوم بینامتنیــت را در هنرهــای تجســمی پــی  بــا توجــه بــه مطالــب 
کــه تجربه هــای تجســمی را در برداشــت دم دســتی یــا  کــرد. »بینامتنیــت رویکــردی اســت  گیــری 
ــا  ــر چــه رابطــه ی موضوعــی ب کنــد. یعنــی یافتــن اینکــه ایــن اث ــان مــی  ریشــه ایی آن از دیگــران نمای
دیگــر آثــار دارد؟ ... یــا چقــدر توانســته در مســیر تجربه هــای دیگــران بعــد تازه ایــی را هــم آشــکار 

 (10 )پرویــزی،1382:  کنــد.« 
ونــدی اســتانر در ایــن بــاره مــی نویســد: » تنهــا بــا نگریســتن بــه نقاشــی هــا در پرتــو دیگر نقاشــی ها 
ــری  ــر تصوی گمگشــته هن ــا  ــه قــدرت نشانه شناســانه ام ک ــر آن اســت  ــی، موســیقی و نظای ــار ادب ــا آث ی
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گمگشــته نبــوده بلکــه صرفــا در تلقــی  گفــت ایــن قــدرت اصــا  ــد  ــد بازیافــت شــود. البتــه بای می توان
قــراردادی از ســاختار ایــن هنــر غایــب بــوده اســت«     )آلــن،51:1379) 

ح تاریــخ هنــر  کنــون بــا توجــه بــه ایــن تقســیم بندی، می تــوان مــواردی از نقاشــی های مطــر ا
ــر، در نقاشــی نهایــی  ــه تحلیــل روابــط بیــن دو اث را در ایــن تقســیم بندی جــای داد و براســاس آن ب
پرداخــت. از نمونه هــای روابــط بینامتنــی در هنرهــای بصــری می تــوان بــه عناصــر تکــرار شــونده 
ترکیــب  چند لتــی،  هــای  تابلــو  )کــوالژ(،  چســبانی  تکــه  تکنیــک  هنرمنــد،  یــک  دوره ایــی  آثــار  در 
کــرد. مــورد  رســانه های متفــاوت و اســتفاده از تصویــر درون تصویــر )نقاشــی درون نقاشــی17 ( اشــاره 
ــاروک هــم دیــده می شــود  کاســیک به-ویــژه در دوران ب ــار نقاشــان  کــه در آث آخــر از مــواردی اســت 
کــه بیشــتر بــا دو نــوع بینامتنــت مــورد بحــث مــا در نظریــه ژنــت تطابــق دارد. آثــار  و رویکــردی اســت 
ــه  ــن ب ــدی و همچنی ــح و تعم ــه ای صری گون ــه  ــد ب ــه هنرمن ک ــود دارد  ــی وج ــخ نقاش ــی در تاری متنوع
کشــف  کــه  کــرده اســت  کنایــه ای از نقاشــی های هنرمنــدان دیگــر در اثــر خــود اســتفاده  طــور ضمنــی و 
ــر  ــری در خوانــش الیه هــای فرامتنــی یــک اث همیــن روابــط معنایــی باعــث ایجــاد نگرش هــای تازه ت

نقاشــی خواهــد شــد.

بینامتنیت صریح-تعمدی )نمونه موردی(
کــرده آثــار نقــاش دیگــری را  کــه هنرمنــد ســعی   در تاریــخ هنــر نقاشــی های متنوعــی وجــود دارد 
ــر خــود جــای دهــد، امــا در نمونه هــای  گوشــه وکنــار اث کنــد و بــه طــرق مختلــف آن را در  در آن وارد 
مشــهورتر و محدوتــری از دوران بــاروک ایــن نکتــه بــه نحــو چشــمگیرتری مشــخص اســت. در آثــار ایــن 
دوران بــه طــور مشــخص و بــدون ابهــام، نقاشــی یــا مجســمه ی دیگــر، جــزء ترکیــب بنــدی اصلــی اثــر 
کــردن دو نقاشــی از  کــه جــدا  اســت و چنــان بــا  موضــوع و ســاختار نقاشــی اصلــی تطبیــق داده شــده 
هــم، ســاختار و محتــوای اثــر نهایــی را زائــل می کنــد. در ایــن جــا چنــد مــورد از ایــن آثــار را بــا رویکــرد 
بینامتنــی صریح-تعمــدی ژرار ژنــت در تصویــر مطابقــت خواهیــم داد و پــس از تحلیــل مختصــر 
کــه در ایــن آثــار، نحــوه ی ارتبــاط دو نقاشــی بــه روشــی هوشــمندانه،  عناصــر تصویــر، خواهیــم دیــد 

نوعــی بینامتنیــت صریــح را براســاس درهــم تنیدگــی فــرم و موضــوع خلــق می کننــد.

گو  والسکوئز 19 ( 1-بافندگان18  )دیه 
با  آثار مهم خود به نام بافندگان )تصویر1(  از  از نقاشان بزرگ دوران باروک در یکی  والسکوئز 
گرد  ارجاع به نقاشی »ربودن اروپا20 « اثر تیسین21  )تصویر2(، دو متن اسطوره ایی را در یک تابلو 
در  می دهد،  نمایش  را  آراخنه22  داستان  که  است  والسکوئز  خود  تابلوی  اول،  متن  است.  آورده 
گرفت  که خود، بافندگی را از آتنا23  خدای خرد، هنر و صنایع دستی فرا  اساطیر یونان او زنی است 
کار  گرفت و او را به مسابقه طلبید. آتنا او را از این  ولی در اثر تبحر بیش ازحد خود بر استادش غرور 
که در آن عشق بازی  و خشم احتمالی خدایان برحذر داشت، ولی او نپذیرفت، آراخنه فرشی بافت 
گناه آلود خدایان را بر تصویری ابریشمی نقش بست )موضوع اساطیری فرش بافته شده آراخنه، 
کرد و  آتنا از خشم، فرش آراخنه را نابود  اثر تیسین است( سرانجام  همان نقاشی »ربودن اروپا«  
که تا ابد در حال تنیدن تار باشد، نوعی سرنوشت محتوم  کرد  خود او را به عنکبوتی بافنده تبدیل 
خ ریسندگی ادامه دارد. والسکوئز اما در این  که تا بی نهایت در چرخشی همانند چر و دور باطل 
نقاشی، با قرار دادن تابلوی تیسین) فرش بافته شده ی آراخنه( در پس زمینه اثر و روایت خود از 
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داستان آراخنه و آتنا، این دو را در حال رقابت ریسندگی نشان می دهد. آراخنه با لباسی سفید در 
سمت راست و آتنا در هیبت پیرزنی با لباس تیره در سمت چپ نشان داده شده است. والسکوئز 
کار خود و همچنین ارجاع به سنت نقاشی او، با ساختاری  عاوه بر جای دادن نقاشی تیسین در 
که با  خ ریسندگی را  کیفیتی از حرکت دائمی چر کمپویسیون چرخشی و دوار،  هدف مند در یک 
کمپوزیسیون  سرنوشت آراخنه )عنکبوت( هماهنگ شده، ارائه می دهد. از سوی دیگر، شباهت 
کرده است.  ایجاد  یکدیگر  با  ارتباط ساختاری ظریفی هم  و والسکوئز(،  )تیسین  نقاشی  دوار دو 
ترکیب بندی دایره ای والسکوئز با چینش دقیق عناصر نقاشی در نهایت به عمق تابلوی تیسین 
و پرده ی بافته شده آراخنه می رسد و دوباره چشم را به عمل ریسندگان در پیش زمینه هدایت 
کادر و جای دادن نقاشی تیسین  می کند. در این جا والسکوئز با تقسیم بندی سه قسمت مساوی 
گنجانده و عاوه  گونه ایی صریح و مشخص در نقاشی خود  در مرکز آن، )تصویر 1( متن دوم را به 
که آن را جزو ساختار اصلی نقاشی خود قرار داده است، توانسته از آن، در جهت شکستن  بر این 
کند. از سوی دیگر او با نمایش داستان آراخنه در پیش  فضای پس زمینه و ایجاد عمق استفاده 
کیفیات جسمانی تر، داستان را به واقعیت روزمره و زنان ریسنده ی  زمینه و پرداخت رنگی بیشتر و 
با فضای اسطوره ایی نقاشی تیسین در پس زمینه  تقابل  کرده و در  معاصر قرن هفدهم نزدیک 
کاما  قرار داده است. در حقیقت او مرز میان اسطوره و واقعیت را با یک رویکرد بینامتنی صریح و 

تعمدی، از بین برده است و فضا را جهت خوانش های متنوع تر برای مخاطب باز می کند.

2- زن و ترازو 24  )یان ورمیر25 (
کرد.   در بیشتر آثار یان ورمیر می توان حضور نقاشی دیگری در اثر اصلی را به راحتی مشاهده 
که رابطه معنایی و ساختاری پیچیده تری را به نمایش بگذارد.  ولی معدود آثاری از او وجود دارد 
که با عنوان »زن وترازو« هم مشهور است از این  از میان این آثار، »زن در حال نگه داشتن ترازو« 
دسته است. این اثر به واسطه ی حضور نقاشی دیگری در درون آن و ارتباط محکم آن ها با هم، 

تصویر 1
بافندگان، دیه گو والسکوئز، 1655 
www.artble.com :منبع
نمودار: نگارنده

تصویر 2
ربودن اروپا، تیسین، 1560-1562
www.titian.org :منبع 
گرفته شده در پس زمینه ی اثر والسکوئز  نقاشی قرار 
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تصویر 3
زن و ترازو، یان ورمیر، 1663-1662 
www.nga.gov :منبع 
نمودار: نگارنده

نشان  را  مقدس  کتاب  اخروی  داوری  صحنه ی  نقاشی  درون  تصویر  است.  بوده  برانگیر  بحث 
که در خلق صحنه های  کر26 است  کوب با می دهد. نقاشی داوری اخروی اثر هنرمند فاندری، جا
آخرالزمانی متفاوت،  تخصص داشته است. ورمیر به واسطه ی داللی هنری ممکن است نسخه ایی 
کوچک از  از این تصویر را در آتلیه خود داشته، زیرا در نیمه ی قرن هفدهم وجود این نسخه های 
کار نقاشان می شد.« تاریخ  نقاشی های اصلی که در خانه های هلندی بسیار رایج بود، خود موضوع 
که نقاشان داخلی در این دوره به طور تعمدی تصاویری را در داخل تصاویر با  نگاران هنر معتقدند 
کنند«          کامل هنری بیشتر  کار را به عنوان یک اثر  معنای نمادین جای می دادند تا تأثیر و پذیرش 

.(Wheelock Jr.2018:5 )
گاه بوده است؛ زیرا تکنیکی های  به نظر می رسد ورمیر از تأثیر ساختاری تصویر درون یک تصویر آ
کرده است. او تصاویر درون آثار خود را به  مختلفی را برای ارائه و نمایش آن به مخاطب، آزمایش 
کردن ارزش های  کم  کشیده است و در واقع با  کر خاموش و قهوه ایی به تصویر  طور معمول با رنگ ا
رنگ و حجم پردازی در آن ها، حسی از فاصله گذاری با نقاشی خود را در اثر ایجاد می کند. از سویی 
دیگر از نظر ترکیب بندی »زن درست در زیر تصویر پروردگار ایستاده است و به رابطه میان داوری و 
کردن رستگاران  که متمایز  کید ورزیده می شود، اما سر زن چنان بخشی از تابلو را پوشانده  توزین تأ
که مرز میان خوب  گناهکاران امکان پذیر نیست و به شکلی نمادین به این واقعیت اشاره دارد  از 
که زن  و بد به مویی بند است. هدف نهایی نمایش رابطه ی نمادین میان داوری و عملی است 
انجام می دهد و همین تعادل اندیشه، از یک سو تعادل بصری را القاء می کند و از سوی دیگر، بر 

کردن  کردن و داوری  دشواری ایجاد سازگاری میان وزن 
تحلیل  این    .)52 باغی،1380:  )قره  می گذارد«  انگشت 
دادن  قرار  از  هنرمند،  معنایی  هدف  که  می دهد  نشان 
این نقاشی در اثر خود، فقط به واسطه انتخاب موضوع 
شکل نگرفته است، بلکه ورمیر از طریق نحوه قرارگیری 
با محتوای  را  کر  با نقاشی  کادر، موضوع  موقعیت آن در 
را  نهایی  اثر  تاویل پذیری  راه  و  زده  گره  خود  مدنظر 
و  قسمت  چهار  به  کادر  تقسیم  است.  کرده  هموارتر 
چهارم  یک  کامل  قسمت  در  دوم،  نقاشی  قرارگیری 
تمثال  با   زن  فیگور  بودن  راستا  هم  باال،  راست  سمت 
خداوند در حال داوری و جای گیری دست ترازو به دست 
در زاویه ی نود درجه اتصال قاب، تاشی در جهت اتصال 
که چگونه سرهای  معنای دو نقاشی است. دقت شود 
بهشتیان و دوزخیان در یک محور افقی از خط چشمان 
عمل  آرام،  گونه ایی  به  که  چشمانی  کند،  می  عبور  زن 
کردن جواهرات روی میز را دنبال می کند. در  دقیق وزن 
آثـــار  دیگر  نسبت  به  تصویر  دو  این  ساختار  تنیدگی  هم 
استفاده  تصویر  در  تصویر  روش  از  آن هـــــا  در  که  ورمیر 
در  بیشتری  بینامتنی  باعث شکل گیری الیه های  شده، 

اثر شده است)تصویر3).
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3- ارسطو با نیم تنه ی هومر 27 )رامبراند وان راین28 (
رامبرانــد بــا تاریــخ روم و شــعرهای حماســی یونــان آشــنا بــود و پــس از این کــه از راه فــروش آثــارش 
کنــد  توانســت مجموعه ایــی از نیم تنه هــای فیلســوفان یونــان و عتیقه جــات هنــری را خریــداری 
کــرد. یکــی از ایــن مجســمه ها، نیم تنــه هومــر، داســتان  بــه تنــاوب آن هــا را در آثــار خــود اســتفاده 
کــه در نقاشــی ارســطو دیــده می شــود. احتمــااًل ایــن مجســمه  ســرا و شــاعر یونانــی نابینــا اســت 
کــه از نســخه ی رومــی آن تهیــه شــده اســت و اصــل یونایــی آن بــه نیمــه ی  از قالب هایــی اســت 
کــه آراســته بــه مدالــی از چهــره ی  اول قــرن دوم قبــل از میــاد بــاز می گــردد. ارســطو بــا لباســی فاخــر 
ــه از  ک ــی  ــور مایم ــود( در ن ــوزگار او ب ــالگی آم ــا 16 س ــه ت ک ــطو  ــه ارس ــکندر ب ــه اس ــت )هدی ــکندر اس اس
ــر نیــم تنــه ی هومــر   ــه ب ــا حالتــی متفکران ــر مجســمه می تابــد، دســت راســت خــود را ب ســمت چــپ ب
کــه تداخــل معنایــی دو مدیــوم هنــری  قــرار داده اســت. ایــن نقاشــی از معــدود آثــار رامبرانــد اســت 
کــرده اســت. ارتبــاط دســت ارســطو  متفــاوت )نقاشــی و مجســمه( را بــا ســاختاری منســجم، معنــادار 
کــه رئــوس هــر  کــرده  کــه مــدال بــدان آویختــه، نوعــی ترکیــب مثلثــی ایجــاد  ــا مجســمه و زنجیــری  ب
زاویــه ی آن، ارتباطــی درهــم تنیــده از اشــخاص و معانــی را شــکل می دهــد. مثلــث از اشــکال رایــج 
کیفیت هــای  کــه رامبرانــد نیــز هماننــد نقاشــان دیگــر از  کاســیک اســت  در ترکیب بنــدی دوران 
متنــوع آن در جهــت زیرســاخت انتزاعــی آثــار خــود بهــره بــرده اســت. او در این جــا بــا اســتفاده از ایــن 
ــه هــم وصــل می کنــد؛  گونه ایــی ظریــف ســه شــخصیت مهــم تاریخــی را ب ــه  ترکیب بنــدی مثلثــی، ب
گونــه ای تلویحــی تقابــل ســه مفهــوم فلســفه،  گرفتــه بــه  کبیــر. مثلــث شــکل  ارســطو، هومــر و اســکندر 
کنــد. ایــن نحــوه ی  کــه ســه چهــره بــزرگ یونانــی آن را نمایندگــی مــی  هنــر و سیاســت هــم اســت 
کــه از ترکیب بنــدی اثــر نشــأت می گیــرد، مســیر را بــرای تفســیر  کامــًا آشــکار دو متــن  اتصــال و تداخــل 

کــرده اســت)تصویر 4). و تأویل هــای متنــوع همــوار 

تصویر 4
ارسطو با نیم تنه ی هومر
رامبراند وان راین، 1653

www.metmuseum.org :منبع
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گو والسکوئز  |   1656 تصویر 5  |  ندیمه ها  |  دیه 
www.dailyartmagazine.com منبع

تصویر 6  |   پیروزی آپولو بر مارسیاس  |   روبنس  |   1636-38
www.europeana.eu:منبع

تصویر 7  |  مجازات منیروا توسط آراخنه  |  روبنس  |   1636-37
 www.keywordbasket.com :منبع

بینامتنیت ضمنی )نمونه موردی(
گو  والسکوئز( ندیمه ها29   )دیه 

گفتــه شــد در بینامتنیــت ضمنــی، نحــوه ی تداخل یک  کــه  همان طــور 
کامــًا مشــخص و شــفاف نیســت ولــی مؤلــف ســعی  متــن در متــن اصلــی، 
در پوشــاندن آن هــم نــدارد و نشــانه هایی هــر چنــد ظریــف باقــی می گــذارد 
کــه  گاه ســازد. یکــی از بهتریــن نمونه هایــی  تــا مخاطــب را از ارجــاع خــود، آ
بــه نظــر نگارنــده در حــوزه ی نقاشــی می تــوان بــه ایــن نــوع از بینامتنیــت 
کــرد، تابلــوی ندیمه هــا اثــر والســکوئز اســت. هنرمنــد در ایــن  در آن اشــاره 
تاریــخ هنــر اســت، ســعی  برانگیزتریــن نقاشــی های  کــه جــزء بحــث  اثــر 
آن  در  را  دیگــری  نقاشــی های  کنایه ایــی،  و  تلویحــی  گونــه ای  بــه  کــرده 
ــه  ــدی ب ــت صریح  -تعم ل ــوارد دال ــه در م ک ــاری  ــبت آث ــه نس ــد. ب ــای ده ج
آن هــا اشــاره شــد، نحــوه ی اســتقرار ایــن آثــار در متــن اصلی)ندیمه هــا( 
اصلــی  ترکیب بنــدی  در  را  کم رنگ تــری  نقــش  کــه  اســت  گونه ایــی  بــه 
ــه طــرزی محــو در  ــه والســکوئز ب ک ــازی می کننــد. از میــان تابلوهایــی  ــر ب اث
پــس زمینــه ی تاریــک و خامــوش نقاشــی و پشــت ســر شــاهزاده مارگریتــا و 
ندیمه هــا جــای داده، دو تابلــو از همــه مهم تــر هســتند و بــه نظــر می رســد 
اتفاقــی در آن جــا آویــزان نشــده اند. در ســمت چــپ، تابلویــی بــا موضــوع 
»مجــازات مینــروا توســط آراخنــه30« و ســمت راســت، »پیــروزی آپولــو در 

مارســیاس31«)تصاویر5،6،7). برابــر 
اصــل ایــن دو اثــر توســط روبنــس نقاشــی شــده اند و در اینجــا بــه نظــر 
کپی هــای والســکوئز از آن هــا باشــد.  ایــن آثــار اســطوره هــای  کــه  می رســد 
کتــاب »دگردیســی های32« اویــد33  هســتند بازگــو  کــه متعلــق بــه  مشــابهی را 
ــری و  ــش هن ــرور در آفرین ــت غ ــه عل ــر دو ب ــیاس ه ــروا و مارس ــد. مین می کنن
ــرار می گیرند.«هــر دو  ــده و مــورد مجــازات ق کام مان ــا ــان، ن ــا خدای رقابــت ب
کاســیک بــر خطــرات رقابــت بــا خدایــان در خلــق هنــر  ایــن اســطوره های 
اختافــات  انســان ها،  و  خدایــان  داســتان ها،  ایــن  در  یافته انــد.  تمرکــز 
حــال  هــر  بــه  می کننــد،  تجربــه  هنرهــا  قلمــرو  دربــاره ی  را  مشــاجراتی  و 
ــانی  ــی و انس ــای خدای ــی جنبه ه ــه بررس ــه ب ک ــتند  ــری هس ــار هن ــا آث این ه
آفرینــش هنــر می پردازنــد و پــس از آن، داســتان خــود را دربــاره ی هنــر بیــان 

 .(Beaudry,2011:10( می کننــد« 
و  آفرینــش  ســتایش آمیز  جنبــه ی  بــر  نوعــی  بــه  اســطوره  دو  ایــن   
کیــد دارنــد. در زمــان خلــق ایــن اثــر توســط والســکوئز،  خاقیــت هنــری تآ
نقاشــی دربــاری عمومــًا یــک فــرم هنــری درجــه ی دوم محســوب می شــد. 
در نتیجــه تــاش هنرمنــد در ایــن بــود تــا بــا اســتفاده از محدویت هــای 
موضوعــی خــود بــرای نقاشــی، اثــری متفاوت تــر از معیارهــای رایــج ایــن 
کــه از چینــش ترکیب بنــدی آن مشــخص  کنــد. همان طــور  ژانــر، خلــق 
اســت، نگــرش هنرمنــد فراتــر از یــک پرتره نــگاری ســلطنتی اســت. در ایــن 
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کلــی نقــاش  بوده انــد. اهمیــت ایــن  جــا شــاهزاداه و مازمانــش ســوژه هایی بــرای اجــرای ایــده ی 
کــه نقد هــا و تحلیل هــای زیــادی را در پــی داشــته، بــه دلیــل فراینــد هنــر بازنمایــی،  اثــر مشــهور 
کــه بــا حضــور قدرتمنــد  پیچیدگی هــای اســتعاری یــک تصویــر و ارزشــمندی خاقیــت هنــری اســت 
کــه از منظــر ســاختاری دربــاره ی موقعیــت  نقــاش در تابلــو تأییــد می شــود.  نکتــه ی هوشــمندانه ای 
ایــن دو نقاشــی در متــن اصلــی ) ندیمه هــا( قابــل تأمــل اســت، ارتبــاط موضوعــی ایــن دو داســتان 
بــا تصویــر شــاه و ملکــه در آینــه ی انتهــای تصویــر اســت. داســتان »آراخنــه و منیــروا« محــور زنانــه و 
داســتان »آپولــو و مارســیاس« محــور مردانــه ی یــک مضمــون اســطوره ایی یکســان دربــاره ی آفرینــش 
هنــر و رقابــت بــا خدایــان اســت. والســکوئز موضــوع مردانــه را در بــاالی تصویــر شــاه و موضــوع زنانــه 
را در بــاالی تصویــر ملکــه قــرار داده اســت) تصویــر8(. بدین گونــه والســکوئز بــا انتخــاب ایــن دو متــن 
کــردن آن هــا بــه متــن اصلــی )کــه  کــه دربــاره ی مفهــوم آفرینــش هنــری اســت و وارد  اســطوره ایی 
بــه فراینــد خلــق نقاشــی مرتبــط اســت( بــه طــرزی ظریــف و غیرصریــح )حالــت تــه رنــگ و خامــوش 
کــه بــا نــوع ضمنــی آن در تقســیم بنــدی ژرار ژنــت  کــرده  نقاشــی ها( رابطه ایــی بینامتنــی ایجــاد 
ــرای  ــن را ب ــن بینامت ــف ای کش ــی،  ــی نقاش ــاختار اصل ــو در س ــقرار دو تابل ــل اس ــرا مح ــق دارد، زی تطاب
همــه ی مخاطبــان میســر نمی کنــد و صرفــًا بــا اطــاع از مضمــون دو متــن تداخــل یافتــه، می تــوان بــه 

ایــن رابطــه ی معنایــی ظریــف دســت یافــت.

تصویر 8
گیری دو نقاشی اسطوره ایی روبنس با توجه به  دیتیل از ندیمه ها، نحوه قرار 
موقعیت شاه و ملکه
www.dailyartmagazine.com :منبع
نمودار و نوشته ی تصویر: نگارنده
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نتیجه 
از نظر معنایی و ساختاری درباره ی نقاشی های مورد نظر در  که  بررسی تطبیقی  به  با توجه 
آثار، تداخل  که در این  گرفت  این نوشتار و نشانه های بصری آن ها به عمل آمد می توان نتیجه 
گاهانه انجام شده است. در نقاشی های مورد بحث، نحوه ی  کامًا آ دو متن تصویری با رویکردی 
گرفته تا مفهوم بینامتنی  سازماندهی و ارتباط عناصر دو نقاشی بر اساس یک ساختار دقیق شکل 
کند. این نکته با توجه به بررسی نوع ترکیب بندی اثر و ارتباط دو نقاشی  مورد نظر هنرمند را عیان 
به  با توجه  گیری آن ها نسبت به هم در نمونه های مورد نظر، مشخص است.  قرار  از نظر محل 
می  ژنت،  ژرار  نظریه ی  در  کید  تأ مورد  بینامتنیت  تقسیم بندی  نوع  دو  با  نقاشی ها  این  تطبیق 
توان آن ها را برای معادل های تصویری دو نوع بینامتنیت پیشنهاد داد. در بینامتنیت صریح-

ترکیب بندی،  اصلی  ساختار  در  دوم  متن  دادن  قرار  با  و  ابهامی  کمترین  بدون  نقاش  تعمدی، 
و  تفسیر  یکدیگر،  از  متن  دو  جدا سازی  صورت  در  که  داده  شکل  را  مشخص  و  واضح  رابطه ایی 
خوانش های متفاوت اثر اصلی، زایل خواهد شد. ولی در بینامتنیت ضمنی، نقاش با وجود وارد 
کنایه و رویکرد ساختاری  کردن متن دیگر در اثر خود، سعی در آشکارسازی صریح آن نداشته و از راه 
کم رنگ تر دو اثر روبنس در موضوع اصلی ترکیب بندی و هم چنین عدم وضوح  ظریف تر ) نقش 
و حالت محو شده و ته رنگ آن ها در نقاشی ندیمه ها اثر والسکوئز( مفاهیم ضمنی خود را در اثر 
کنکاش جدی است.  کشف آن برای مخاطب، نیازمند تعمق و  که  گونه ایی  جای داده است، به 
که این دو نوع تقسیم بندی بینامتنیت و انطباق آن در حوزه ی نقاشی با توجه به  واضح است 

بررسی ترکیب بندی و از منظر ساختار تصویر، قابل بررسی و تعمیم در دیگر آثار تاریخ هنر است.
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